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HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:      /UBND-NN Hữu Lũng, ngày       tháng 3 năm 2023 
V/v tổ chức triển khai định 

mức kinh tế - kỹ thuật trong 

quản lý, khai thác công trình 

thủy lợi 

 

 

 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Xí nghiệp Khai thác CTTL Hữu Lũng. 
 

 

Thực hiện Công văn số 545/SNN-TL ngày 16/3/2023 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức triển khai định 

mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi. 

 Để triển khai kịp thời, hiệu quả Thông tư số 27/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn xây dựng định mức 

kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi (Thông tư số: 

27/2022/TT-BNNPTNT). UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, Xí 

nghiệp Khai thác CTTL Hữu Lũng theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

 1. UBND các xã, thị trấn 

 - Quán triệt, phổ biến đầy đủ nội dung Thông tư số 27/2022/TT-

BNNPTNT đến các Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc khai thác công trình 

thủy lợi trên địa bàn, các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Thông tư. 

- Nghiên cứu nội dung và hướng dẫn tại Thông tư số 27/2022/TT-

BNNPTNT, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn quản 

lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn quản lý. 

 2. Xí nghiệp Khai thác CTTL Hữu Lũng 

- Quán triệt, phổ biến nội dung Thông tư số 27/2022/TT-BNNPTNT đến 

các các Công trình thủy lợi do đơn vị mình quản lý. 

 - Thực hiện việc rà soát định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác 

công trình thủy lợi đã ban hành theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 

của UBND tỉnh, đề xuất điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp hoặc 

cao hơn mức tối đa quy định tại Thông tư số 27/2022/TT-BNNPTNT, tổng hợp báo 

cáo gửi về UBND huyện qua phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn để tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh Quyết định. 

(Gửi kèm là Thông tư số 27/2022/TT-BNN; Quyết định số 940/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh Lạng Sơn).  
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 UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, Xí nghiệp khai thác CTTL 

Hữu Lũng nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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